
 

THÔNG BÁO THỂ LỆ THI VẼ HUY HIỆU TRẠI THẲNG TIẾN XII 

 

Ban Tổ Chức Trại Thẳng Tiến XII xin kính mời quý Trưởng, quý phụ huynh cùng các em đoàn sinh tham gia thi vẽ 

huy hiệu cho trại như sau: 

• Hình thể:  Chỉ dùng các hình thể thông dụng cho các huy hiệu.   

• Màu sắc:  tối đa 6 màu (kể cả nền của huy hiệu) 

• Nội dung:  huy hiệu trại TT XII phải mang ý nghĩa liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam và Trại Thẳng Tiến 
XII. Huy hiệu phải có những đặc điểm sau đây: 

o Chủ đề:  Nguồn Thật 

o Địa điểm:  OAK CANYON PARK – CALFIORNIA. USA 

o Thời điểm TT XII:  Ngày 8 đến ngày 13 tháng 7 năm 2022 

o Phù hiệu của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Xem hình đính kèm. 

o Tên trại:  Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến XII 

• Các mẫu vẽ huy hiệu TT XII sẽ được nộp dưới dạng digital file (jpeg, gif, png, doc, v.v.) và gửi về 
Thangtien12@hdtuhdvn.org.   

Hạn chót để nhận mẫu huy hiệu cho cuộc thi là ngày 15 tháng 9 năm 2021. 

Khi gởi mẫu huy hiệu về, xin quý vị đính kèm: 

• Lời giải thích về mẫu huy hiệu 

• Tên, họ, và địa chỉ liên lạc của người vẽ 

• Đơn vị và Liên đoàn của người vẽ 

Phần thưởng cho các thí sinh đuợc trúng thưởng sẽ được thông báo sau. 

Huy hiệu thắng giải sẽ được chọn làm huy hiệu chính thức cho Trại Thẳng Tiến XII. Ban Tổ Chức có toàn quyền sử 

dụng hoặc sửa đổi các huy hiệu dự thi.  

Kính mời quý Trưởng, quý phụ huynh, cùng các anh chị em Hướng Đạo Sinh cùng tham gia. 

 

 

 

 



ANNOUNCEMENT OF THẲNG TIẾN XII CAMP PATCH DESIGN COMPETITION RULES 

 

The Organizing Committee of Thang Tien XII (TT XII) Camp would like to invite the LDTs, Leader, parents and HĐS 

to participate in the contest to design the patch (or patches) for the camp as follows: 

• Shapes: Use only common shapes for patches. 

• Colors: up to 6 colors (including patch background) 

• Content: The patch of the TT XII camp must have a meaning related to the Hướng Đạo Việt Nam and the TT 

XII Camp. The patch must have the following characteristics: 

o Subject: True Source (Nguồn Thật) 

o Location: OAK CANYON PARK – CALFIORNIA. USA. 

o Time TT XII: July 8 -13, 2022 

o The insignia of the HĐTƯ-HĐVN. See attached image. 

o Name of the camp: Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến XII 

• TTXII patch design will be submitted as digital files (jpeg, gif, png, doc, etc.) and sent to 

Thangtien12@hdtuhdvn.orgThe DEADLINE to receive patch samples for the contest is September 15, 2021. 

When sending the Patch form, please attach: 

• Patch pattern explanation 

• The artist's first name, last name, and contact address 

• Drawers' Units and Liên Đoàn 

Prizes for the winners will be announced at a later date. 

The winning patch will be chosen as the official patch for Camp Thang Tien XII. The Organizer reserves the right to 

use or modify the contest patches. 

Leaders, parents, and fellow HĐS are invited to participate. 
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